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PRIČEVANJE IZ MEDJUGORJA
Kakor veste, je naša
župnija skupaj s prijatelji
iz štajerske v tednu po
Veliki noči romala v
Medjugorje. Romarka
Mariška pripoveduje o
svojem doživetju, ki ga
je doživela pri peti kapeli
svetlega dela rožnega
venca, blizu cerkve. Na
njej je upodobljen Jezus
z učenci pri zadnji večerji. Ko smo se po obisku kraja
Marijinih prikazovanj ustavili tudi ob tej postaji rožnega
venca, se je gospa Mariška ob zrenju te skrivnosti poglobila
v svoje trenutne težave. Kmalu so detajli mozaika pričeli
izginjati, v središču pa se je izjemno močno izrisal središčni
lik Jezusa s kelihom. Zasijal je z izjemno belino, kakor da bi
ga videla v nebesih. Kot sladkorni bolnici je najprej
pomislila, da ji je pričelo zmanjkovati sladkorja v krvi. A ko
se je kasneje vedno znova vračala k temu dogodku, ne
more primerjati tega dogodka z ostalimi dogodki ob
pomanjkanju sladkorja v krvi. Ostaja trdno prepričana, da ji
je Gospod naklonil to doživetje kot poseben dar, ki ji ostaja
v veliko duhovno tolažbo. Bogu hvala!
Boug plati za to pričevanje, ki naj bo tudi nam v spodbudo,
da Gospod daje kar želi za rast naših duš.
ČETRTEK – 1. junij, sv. Justin, mučenec

Sveta maša: ob 20.00 v ANDREJCIH za + Marijo Zakoč
Na začetku bo češčenje Najsvetejšega – binkoštna tridnevnica.
PETEK – 2. junij, sv. Erazem, škof
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za zdravje
Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše – binkoštna tridnevnica.
SOBOTA – 3. junij, sv. Hilarij, škof
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki
Ob 17.30 bo poročno slovesnost Davida
Kavaša in Mateje Lovrenčec.
Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše –
tridnevnica pred Binkošti in zbiranje ob
Fatimskem marijinem kipu.
NEDELJA – 4. junij, BINKOŠTI, dan 1.
SVETEGA OBHAJILA
Svete maše:
ob 8.30 v SELU
za+ Antonijo Kržanko
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + br. Gabrijela Receka
za župljane in
dobrotnike
Šest naših prvoobhajancev prejema sveto
hostijo - Jezusa v svoje življenje. Želimo
njim in nam vsem, pogumno rast v
Kristusu.
PONEDELJEK – 5. junij, Marija, Mati
Cerkve, praznik
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za +
Ireno Kardoš
SOBOTA – 10. junij, sv. Edvard Poppe, duhovni pisatelj
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki
za ++ Justino in Karčija
Kučana ter Janeza Škrileca

Kvaterna sobota namenjena molitvi za svetost duhovnikov.
Nedeljska nabirka pa je namenjena pomoči pri vzgoji bratov v
formaciji. Boug plati!
NEDELJA – 11. junij, nedelja SVETE TROJICE
Sveti maši: ob 8.30 v Prosenjakovcih za župljane in dobrotnike
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Angelo Ropoš

ČETRTEK – 15. junij, SVETO REŠNJE TELO
IN SVETA REŠNJA
KRI
Sveta maša: ob 19,00 pri Bedeniki za
blagoslov
SOBOTA – 17. junij, sv. Albert, tretjerednik
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki
za + + Bernardo in Janeza Moharja
NEDELJA – 18. junij, 11. MED LETOM,
mučenec
Sveta maša bo samo v župnijski cerkvi.
V Selu je ne bo. Pri Bedeniki ob 10.00 za + Emilijo Kržanoko
za + Anico Rituper
Po sveti maši bo tudi telovska procesija. Prvoobhajanci vabljeni k
sodelovanju.
PETEK – 23. junij, SRCE JEZUSOVO
Sveta maša: ob 10.00 pri Bedeniki za + Heleno Hari
SOBOTA – 24. junij, ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki po namenu
NEDELJA – 25. junij, 12. MED LETOM, DAN DRŽAVNOSTI, sv.
Viljem, opat
Svete maše:
.
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
za župljane in dobrotnike
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Anico Rituper
Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat dan
da koder sonce hodi,
Prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak,
prost bo vsak
na vrag,
le sosed bo mejak.

ČETRTEK – 29. junij, SVETI PETER IN PAVEL
Sveta maša: ob 19,00 pri Bedeniki za + Jožefa Gaborja
SOBOTA – 1. julij, Aron, svetopisemski očak

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Anico
Rituper
NEDELJA – 2. julij, 13. MED LETOM, nedelja
Slovencev po svetu; ptujskogorska Mati
Božja
Svete maše:
ob 10.00 v SELU
ob 10.00 pri BEDENIKI

za + Olgo Horvat
za + br. Gabrijela
Receka

V Selu je proščenje ob Srpni Mariji. Vabljeni!
Bratje kapucini smo maja v Kančevcih
obhajali provincialni kapitelj.
Na njem smo med drugim izvoli novo
vodstvo province za prihodnja 3 leta.
Provincialni minister še naprej ostaja
br. Vlado Kolenko. Njegov namestnik
je br. Milan Kvas; poleg njega pa so
njegovi svetovalci še br. Primož
Kovač, br. Matej Nastran in br. Jožko
Smukavec. Bogu hvala za te brate, ki
jih priporočamo tudi v vašo molitev.
Letošnjih šmarnic se je na
nekaterih mestih udeleževalo čedalje več ljudi. Veseli pa tudi
dejstvo, da ste se nekateri začeli sami zbirati po vaseh.
Šmarnice so ena najlepših pobožnosti,
ki še vedno privablja tudi otroke. Zato
najlepša hvala za vaš pogum. Upam,
da bo v naslednjem letu še več takih
pogumnih šmarničarjev in da se
hvalnica Mariji in po Mariji Jezusu
razlega po vsej naši župniji. Imamo
namreč toliko cerkva in pokopališč v
naši župniji, tako da je prostora za
srečevanje še dovolj.
Bug plati vsem, pa drgouč pa.
DAJAJ S TOPLO ROKO!
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